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Sammanfattning 

Föreliggande studie undersökte gymnasieelever studerandes på en bruksort i klarälvdalen i 

Värmlands län och deras attityd till högre utbildning på universitet/ högskola samt deras 

studieengagemang. Huvudfrågeställningen var om det förelåg några skillnader i attityd till 

högre utbildning och studieengagemang mellan elever inom yrkesinriktade och teoretiskt 

inriktade program. En jämförelse med samma frågeställning utförd på en landsbygdort i 

fryksdalen, Värmlands län, genomfördes också för att se om attityder samt studieengagemang 

ter sig olika bland gymnasieelever beroende på var i Värmland man befinner sig. Metoden 

som användes var kvantitativ och data inhämtades med hjälp av enkäter. Urvalet bestod av 

107 gymnasieelever där 55 elever studerade inom teoretiskt inriktade program och 52 elever 

studerade inom yrkesinriktade program. Resultaten visar att det skiljer sig i attitydfaktor 1 

(sannolikheten att börja på universitet/ högskola), attitydfaktor 2 (sannolikheten att vänner 

ska börja på universitet/ högskola) och attitydfaktor 3 (familj som har studerat på 

universitet/högskola) mellan yrkesinriktat program och teoretiskt inriktat program. I 

studieengagemang skiljer sig engagemangfaktor 4 (strävan och mål) mellan de två 

inriktningarna. I fryksdalen skilde sig inriktningarna åt i attitydfaktor 1 (Sannolikheten att 

börja på universitet/högskola). För studieengagemang ser det lika ut mellan inriktningarna 

och orterna, det fanns enbart en skillnad i faktor 4 (Strävan och mål). Slutsatser som kan dras 

är att eftersom yrkesinriktade gymnasieelever på respektive ort inom klarälvdalen och 

fryksdalen skattade lägre i faktorer för attityd och engagemang så kanske dessa elevers 

engagemang kunde stärkas för att uppnå en önskvärd attityd till högre utbildning på 

universitet/ högskola.  
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Abstract 

The present study examined high school students’ attitude to higher education at 

university/college and their study engagement in an industrial town in klarälvdalen in the 

county of Värmland. The main research question was whether there are any differences 

between students in vocational and theoretically oriented programs regarding their attitude to 

higher education and study engagement. The results was also compared with a study with the 

same research question conducted in a countryside town in fryksdalen, Värmland county, to 

see whether attitude and student engagement show similar difference between these programs 

in another part of Värmland. The method used was quantitative with data collected by using 

questionnaires. The sample consisted of 107 upper secondary students where 55 students 

studied in the theory-based programs and 52 students were students in vocational programs. 

The results show a difference between programs in attitude factor 1(Views on likelihood of 

attending university), attitude factor 2 (Likelihood of friends attending university) and 

attitude 3 (Family attending university). For study engagement the programs differ in factor 4 

(aspirations and goal). In fryksdalen there was a difference in attitude factor 1(views on 

likelihood of attending university). For the study engagement it looked alike between 

orientations and locations, there was only a difference in factor 4 (aspirations and 

goals).Conclusions that can to be drawn are that because vocational high school students in 

each city in klarälvdalen and fryksdalen had lower estimates for attitude and engagement, 

these students' engagement could possibly be strengthened in order to achieve a desirable 

attitude to higher education at university / college. 
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Förord 

Iden till denna uppsats kom ifrån ett mycket intressant möte med en beteendevetare under 

min verksamhetsförlagda utbildning. Beteendevetaren arbetade motiverande med ungdomar 

som stod utanför arbetsmarknaden. Den verksamhetsförlagda utbildningen låg på en så kallad 

bruksort. Bruksort kännetecknas som ett mindre samhälle där ett bruk eller industri är 

framträdande. Vad som var avgörande för mitt beslut att undersöka just attityder hos 

gymnasielever var att beteendevetaren nämnde vid detta möte att bruksorten hen arbetade på 

stod för den högsta statistiken av ungdomsarbetslöshet i landet. Detta tyckte jag var mycket 

anmärkningsvärt då bruksorten ligger nära en större stad där både universitet och en större 

arbetsmarknad finns. Vidare berättade hen att den andra delen av Värmland som utgör 

landsbygden vilket innebär mindre samhällen som präglas av lantbruk som också ligger på 

Fryksdalens sida var det tvärtom. Beteendevetaren menade alltså att arbetslösheten inte var 

lika utmärkande bland ungdomar på Fryksdalens sida och man var mer engagerad till att läsa 

till högre utbildning. Jag blev väldigt betagen av detta och funderade i vändor vad det var 

som påverkade ungdomar på respektive del av Värmland. Beror det på en förlegad bild av 

högre utbildning eller att man helt enkelt inte behövde att läsa vidare utan man kunde tryggt 

få arbete inom bruket förr i tiden i Klarälvsdalen? Att denna kultur levde kvar. 

Jag bestämde mig därför för att göra en studie av detta genom att skapa enkäter som 

undersökte gymnasieelevers attityd samt studieengagemang på bruksort i Värmland. 

Ännu bättre blev det när det visade sig att jag faktiskt studerade med en klasskamrat som 

bodde på en landsbygdort inom Fryksdalen. Min medstudent blev givetvis mycket intresserad 

att göra en motsvarande studie på landsbygd för att senare kunna göra en statistisk 

jämförelse. Resultatet är mycket spännande om än omfattande. Trevlig läsning.  

         Under denna överskrift skulle jag framförallt vilja rikta ett stort tack till min handledare 

Lars som under dessa veckor stått ut med alla mina frågor framförallt under den statistiska 

delen och som gång på gång hänvisat till Borg & Westerlund samt Field. Vi har tillsammans 

gått igenom de olika testerna som varit relevanta för den här uppsatsen vilket har berikat mig 

med en större kunskap inom statistik, Tack.  

        Ett stort tack till min underbara man, Tobias som under 10 veckor dragit ett stort lass 

ensam i form av hushållsarbete och omhändertagande av våra två barn. Utan honom hade det 

inte varit möjligt att kunna färdigställa denna uppsats i tid.  
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     En stor kram till Evelina som har funnits vid min sida under dessa kämpiga veckor 

innehållande allt ifrån skratt till tårar och frustration och som tillsammans har kämpat ihop 

för att få fram en färdig produkt.  

     Även ett riktat tack till ansvarig på gymnasieskolan där enkäterna delades ut. Utan denne 

hade det blivit mycket svårt att få in data som krävdes för uppsatsen.  
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Inledning 

      Sverige är ett av de medlemsländer i EU som i modern tid ligger i topp i 

ungdomsarbetslöshetstatistiken. Via olika studier har man sett att det är gruppen ungdomar i åldern 

mellan 15 och 25 år som har en ökad svårighet att få inträde på arbetsmarknaden (Brzinsky-Fay, 

2011). Då arbetsmarknaden idag präglas av en lågkonjunktur är det extra svårt att kunna få ett 

stabilt arbete vilket betonar vikten av att studera på universitet/ högskola (Hutchins, Meece, Byun, 

& Farmer 2012).   

      Idag utmärker sig arbetslivet av en ökad förändringstakt vilket resulterar i att nya kunskaper 

måste tillföras efter avslutad utbildning. Samhället ser dessutom annorlunda ut och den kunskap 

som utbildning genererar är snarast en norm och något som starkt efterfrågas idag (Ivener, 2014).             

Forskning har visat att en verkan av att inte läsa vidare efter gymnasiet på universitet/högskola kan 

orsaka en begränsning i arbetsmöjligheter samt att det i sin tur kan åstadkomma ekonomiska besvär 

för den enskilde (Hutchins et al., 2012). Ytterligare en konsekvens av att ungdomar får det svårare 

att komma in på arbetsmarknaden är att de hamnar i ett evigt underläge då de inte kan tillgodose sig 

någon arbetslivserfarenhet. Bristen på arbetslivserfarenhet kan i sin tur orsaka en svårighet att få ett 

arbete med anställning (Brzinsky-Fay, 2011). Brzinsky-Fay (2011) beskriver olika teorier vad den 

höga ungdomsarbetslösheten kan grunda sig i. En av dessa teorier är att de ungdomar som väljer att 

läsa vidare på högre utbildningsnivå blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.       

          Tidigare forskning har visat positiva effekter att högre utbildning påverkar den enskildes 

situation på arbetsmarknaden och empiriska studier visar även att personer som studerar på 

högskola och universitet får en större möjlighet till att göra sin röst hörd i samhället (Brännlund, 

Nordlander & Strandh, 2012). Brännlund et al. (2012) menar att utbildning har allt mer fått en 

större roll i samhället och utgör en viktig faktor för att motverka arbetslöshet. Förändringar på 

arbetsmarknaden såsom nedskärningar i arbetskraft och nedsatta löner har bidragit till att unga har 

svårighet i att bli självförsörjande och få en ekonomisk stabilitet (Danziger & Ratner, 2010). Att 

inte välja att läsa vidare på högskola/universitet kan bidra till att man får det svårare att få en fast 

anställning på ett arbete som i sin tur kan leda till en ekonomisk otrygghet och en överlag lägre 

livstillfredställelse för individen (Hutchins, Meece, Byun  & Farmer, 2012). Olika undersökningar 

som belyser ungdomars arbetssituation påvisar tydligt att de som har en högre utbildning har också 

etablerat sig på arbetsmarknaden (Danziger & Ratner, 2010). Det finns olika teorier som beskriver 

vad som påverkar valet av att läsa vidare efter gymnasiet på universitet/högskola och dessa teorier 

belyser begreppen attityd och engagemang (Appleton, Christensen, Kim & Reshly, 2006; Maras, 

2007). 
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         Ett av de stora forskningsområdena inom socialpsykologin är attityder (Christensen, 2004). 

Socialpsykologin utgår ifrån ett kognitivistiskt synsätt vilket innebär att man förhåller sig till de 

kognitiva teorierna som försöker förklara den enskildes tänkande, tolkande och kategorisering samt 

hur det kan påverka beteendet. Man gör dessutom olika mätningar hur sambandet ser ut mellan 

individens tänkande, känslor, beteende samt den sociala realiteten (Christensen, 2004). 

Socialpsykologer har under en längre tid försökt att påverka och forma människors attityder som 

sedan kan leda till önskvärt beteende (Glasman & Albarrac´ın, 2006). Syftet med detta är att om man 

lyckas påverka attityden till ett fenomen så kan den attityden spridas till den stora massan och få det 

önskvärda beteendet. Exempelvis kan attityden till högre utbildning påverkas i samma riktning om 

personer runtomkring har en viss åsikt (Chenoweth & Galliher, 2004). 

          En utav de definitioner som finns är att man kan förklara en attityd som en utvärdering av ett 

objekt som grundas i en tanke (Bohner & Dickel, 2010). Definitionerna skiljer sig dock åt bland 

socialpsykologerna, vissa socialpsykologer menar att attityder är som konkreta tankar, känslor och 

tendenser till handling som är knutna till ett visst ämne (Christensen, 2004). Conrey och Smith 

(2007) menar att attityd inte kan ses som något stabilt som är grundat i minnet utan attityden är 

formbar beroende på vilka normer som gäller för rådande tid (Bohner & Dickel, 2007).  

         En viktig faktor som kan påverka och förklara varför en del ungdomar väljer att läsa vidare på 

universitet/ högskola är engagemang. Hirschis (1969) teori belyser konstruktionen av 

studieengagemang som härstammar från social control theory(Archambault, Janosz, Fallu & 

Paganini, 2009). Hirschi (1969) menar att elevens engagemang grundar sig i individens känslor kring 

hur anknytning och tillhörande är i relation till den sociala institutionen (Archambault et al., 2009). 

Övergripande innebär teorin att det som påverkar elever att söka vidare till högre utbildning är bland 

annat just elevens engagemang och motivation (Appleton et al., 2006).  

          Engagemang är ett begrepp som beskrivs som att innehålla ett flertal komponenter (Appleton 

et al., 2006). Tidigare studier beskriver att engagemang består främst i tre undergrupper. Dessa är 

beteendemässigt engagemang, kognitivt engagemang samt känslomässigt/affektivt engagemang. Ett 

beteendemässigt engagemang kan innebära graden av närvaro och ansträngning i exempelvis skolan. 

Det kognitiva engagemanget indikerar relevansen och den självupplevda värderingen av studiers 

innebörd för framtiden. Den tredje komponenten är affektivt engagemang som innebär att ha en 

känsla av samhörighet med sina medstudenter och lärare samt att kunna identifiera sig med dessa. 

Detta kan bidra till en mer positiv attityd mot studier (Appleton et al., 2006) Sammanfattningsvis 

påverkas elevens val till att läsa på universitet/ högskola i grunden av elevens studieengagemang och 

attityd till studier (Appleton et al., 2006). 
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  Tidigare forskning har visat att alltfler ungdomar som är boende på landsbygden väljer att läsa 

vidare på högre utbildning såsom högskola/universitet (Hutchins et al., 2012). Studier gjorda på delar 

av USA:s landsbygd indikerar att elevers val till högre studier grundas i olika faktorer såsom 

familjens bakgrund och deras sociala status (Hutchins et al., 2012). Andra faktorer som påverkade 

valet var bland annat elevernas tidigare erfarenheter av skolgången och vad som förväntades av 

eleverna ifrån deras föräldrar. Översiktligt visade resultatet att de elever som inte läste vidare på 

universitet hade generellt lägre förväntningar på fortsatta studier av deras föräldrar. De elever som 

valde att läsa på universitet efter ”high school” kom i allmänhet från stabila ekonomiska 

förhållanden och hade stöttning samt uppmuntran till studier hemifrån. En bidragande faktor var om 

det fanns en akademisk tradition inom familjen (Hutchins et al., 2012). De elever som inte valde att 

läsa vidare på universitet hade enligt studiens resultat bland annat sämre erfarenheter av tidigare 

skolgång. Liknande studier har tidigare gjorts på samma forskningsområde i USA där man har 

undersökt elever på landsbygd och deras syn på framtida studier. Hutchins et al. (2012) argument 

och resultat kan styrkas av en av dessa studier som tidigare gjorts av bland andra Chenoweth och 

Galliher (2004). Deras studie är gjord på en mindre landsbygd i West Virginia, USA och resultatet 

visade att föräldrars akademiska bakgrund och yrkesval efter ”high school” hade stor relevans i 

elevernas ambition att läsa på högskola/universitet eller att söka jobb direkt efter skolans avslut. 

Fler faktorer som kan påverka individers val vid att läsa vidare efter gymnasieskolan är hur den 

generella kunskapstraditionen ser ut för det samhälle individerna är uppväxta inom. Detta kan skilja 

sig mellan bruksort och landsbygd. Bruksorter kännetecknade förr en arbetarkultur där samhället 

drevs runt på den ekonomiska tillväxten från bruket eller industrin (Ivener, 2014). Landsbygden 

utanför tätorterna kan delas i upp olika delar där en del av landsbygden är mer bruks betonat i 

relation till traditionell landsbygd som kan utmärkas av lantbruk och en högre andel småföretagande. 

Bruksorter kännetecknas genom att vara mer industripräglade vilket innebär att samhället är 

uppbyggt kring en industri. Dessa industrier öppnade därmed upp för arbetsanställningar (Ivener, 

2014; Hedfeldt, 2008).  

 Då arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag och bland annat påverkats negativt av den 

lågkonjunktur som varit, har mindre orter drabbats extra hårt i form av nedläggningar av företag och 

industrier. Detta har i sin tur åstadkommit en högre arbetslöshet på grund av uppsägningar och 

nedskärningar (Danziger & Ratner, 2010; Hutchins et al., 2012). Det är inte lika självklart idag att 

följa i sina föräldrars fotspår vid val av arbete som det var förr då de flesta arbetsgivare idag kräver 

en gedigen utbildning. I takt med bruksorternas upplösning av arbetarkultur och kunskapstraditioner 

väljer fler ungdomar mer än någonsin att läsa vidare på universitet/högskola (Brännlund et al., 2012).  
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Ivener (2014) menar att utbildning idag ses som en viktig samhällsresurs och en förutsättning för 

tillväxt och arbete. 

          Skillnader i valet att läsa till högre utbildning kan bero på vilken ort ungdomen är uppväxt i 

samt vilket val av inriktning denne läser. Gymnasieutbildningar är idag uppdelat mellan teoretiskt 

inriktade program och yrkesinriktade program. Ett antagande kan göras för de elever som valt 

yrkesinriktade program, att de inte har samma attityd och inställning till att läsa vidare på universitet/ 

högskola då yrkesprogram inte är lika förberedande för högre studier utan syftar till att stå till 

arbetsmarknadens förfogande i högre grad än som de elever som valt teoretiskt inriktade program.  

           Ytterligare faktor som kan inverka på valet av att läsa vidare på universitet/ högskola och vara 

avgörande är om eleven bor på bruksbetonad landsbygd eller traditionell landsbygd. Därför skulle en 

relevant jämförelse mellan bruksbetonad landsbygdort och traditionell landsbygdort vara intressant 

att göra för att se om det verkligen finns en betydande skillnad mellan elevernas attityder samt deras 

studieengagemang beroende på vilken ort gymnasieskolan är belägen på. 

  

Syfte 

 Syftet var att undersöka attityd till högre utbildning på universitet/högskola och 

studieengagemang hos gymnasieelever med olika programtyper på en bruksort i Klarälvsdalen i 

Värmlands län. Till detta syfte tillades också en jämförelse med en motsvarande studie med samma 

frågeställningar som genomfördes parallellt på en landsbygdsort i Fryksdalen i Värmlands län.  

 

Frågeställningar 

 Finns det en skillnad i attityd till högre utbildning och studieengagemang mellan det 

som gymnasieelever inom yrkesinriktade program uttrycker och det som gymnasieelever inom 

teoretiskt inriktade program uttrycker? Ser detta olika ut för Klarälvsdalen och Fryksdalen? 

  

Metod 

Urval 

                Urvalet var ett tillgänglighetsurval samt representativt för de gymnasieelever vars 

attityd och engagemang till högre utbildning som var av intresse att undersöka. Deltagarna från 

denna gymnasieskola skulle även representera övriga orter inom det berörda området för 

kommunen. Sammanlagt deltog 107 elever på en gymnasieskola på en bruksort i Klarälvsdalen i 

Värmlands län där 55 respondenter studerade inom teoretiskt program respektive 52 respondenter 

studerade inom yrkesinriktat program. Könen fördelades inom teoretiskt område med 28 män och 

27 kvinnor. Fördelningen 51 % män och 49 % kvinnor. Inom yrkesinriktat område fördelades 
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könen med 35 män och 17 kvinnor. Fördelningen var 67 % män och 33 % kvinnor. Respondenterna 

studerade mellan årskurserna 1- 3 på gymnasiet. 

                I motsvarande studie som bedrevs parallellt på en landsbygdsort i Fryksdalens del i 

Värmland bestod deltagarna av 76 gymnasieelever. Av dessa 76 gymnasielever studerade 39 elever 

inom teoretiskt program och 37 elever på yrkesinriktat program. 51 % av dessa var män och 49 % 

var kvinnor som studerade inom teoretiskt inriktade program samt 62 % var män och 28 % var 

kvinnor som studerade inom yrkesinriktat program.  

 

Design 

Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie där syftet var att jämföra två grupper. 

Jämförelsen gjordes mellan de två inriktningarna teoretiskt och yrkesprogram. Enkäterna delades ut 

på en gymnasieskola på bruksort i Klarälvsdalen, Värmlands län, där det fanns det antal elever i 

varje grupp som krävdes för att kunna få ett jämförbart resultat. Oberoende variabler för denna 

studie som mättes var inriktning av program, attitydfaktor och engagemangfaktor. Beroende 

variabel var instämmandegrad skattat för varje påstående i enkäten. Skattningar av två påståenden 

utgjorde ett medelvärde för varje attitydfaktor och varje engagemangfaktor.  

För att analysera data användes en 2 (programtyp) × 8 (attitydfaktor) mixed ANOVA och en 

2 (programtyp) × 5 (engagemangfaktor) mixed ANOVA. Vid jämförelsen mellan orter användes en 

2 (ort) × 2 (programtyp) × 5 (engagemangfaktor) mixed ANOVA och en 2 (ort) × 2 (programtyp) × 

8 (attitydfaktor). Mixed ANOVA som är ett parametriskt test användes då variansanalyser anses 

vara robusta mot avvikelser från normalfördelade data, speciellt när det involverar många deltagare 

(Borg & Westerlund, 2012; Field, 2009).    

 

Instrument  

Enkäten för denna studie bestod av två instrument varav den ena var avsedd att mäta attityd 

och den andra engagemang. AHEQ (Attitudes to Higher Education Questionnaire) är ett 

engelskspråkigt självskattningsinstrument som är avsett att mäta respondentens egen attityd samt 

respondentens personliga uppfattning om omgivningens åsikter om högre utbildning (Maras, 2007).       

Genom att omfattande och upprepade pilotstudier har genomförts för instrumentet AHEQ vars syfte 

är att mäta ungdomars attityder mot högre utbildning, har därmed validiteten samt reliabiliteten blivit 

styrkt (Bornholt, Maras & Robinson, 2008; Maras, Carmichael, Patel & Wills, 2007). Bornholt et al. 

(2008) har utfört pilotstudier där delar ur AHEQ likt denna studie har använts. Utifrån dessa 

pilotstudier fick man fram värden på Cronbachs alfa som visade på god reliabilitet. Dessa värden var 
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föjande: Identification with school, 𝑟α = 0,7, Identification with family 𝑟α = 0,7, Identification with 

peers, 𝑟α = 0,7, social influences of study-peers, 𝑟α = 0,9, social influences on study-family, 𝑟α = 0,8.  

Instrumentet innehåller 62 påståenden fördelat på 8 faktorer (se bilaga 1). Varje påstående 

besvaras med hjälp av en 5 poängs likertskala som indikerar vilken grad av samtyckande 

respondenten har, ”Instämmer inte alls, instämmer delvis inte, varken instämmer eller inte 

instämmer, instämmer delvis, instämmer fullständigt” (Instämmer inte alls =1p, instämmer 

fullständigt= 5p). Beroende på påståendets karaktär kan poängsättningen sättas olika. Poängen blev 

högre desto mer positivt svar som respondenten kryssade i, men de påståenden med negativ karaktär 

gavs en omvänd poängsättning (Maras, 2007). Detta innebar för AHEQ i denna studie att det 

förekom ett sådant påstående (9) där det gavs en omvänd poängsättning som korrigerades vid 

databehandlingen. Då det fanns en bearbetad version tillgänglig av AHEQ (se bilaga 1) användes 

denna vid urvalet av påståenden. Påståendena som plockades ut från det ursprungliga instrumentet 

översattes till ett anpassat svenskt språk.  

Utvalda påståenden som användes under enskild faktor i AHEQ för denna studie var:  

Faktor 1: Views on likelihood of attending university/Sannolikheten att börja på universitet/högskola 

4. I think that going to university or college is an important thing to do/Jag tycker det är viktigt att 

börja på universitet/högskola. 

13. My family think I will go to university or college after I leave school/Min familj tycker jag ska 

börja på universitet/högskola när jag har slutat gymnasiet. 

Faktor 2: Likelihood of friends attending university/ Sannolikhet att vänner ska börja på 

universitet/högskola 

9. Most of my friends want to go to university or college/Mina vänner tycker att det är viktigt att 

börja på universitet/högskola 

55. My friends think it is important to do well in school/Mina vänner tycker att det är viktigt att göra 

bra ifrån sig i skolan 

Faktor3: Family attending university/familj som har studerat på universitet/högskola 

3. Most of my family went to university or college after they left school/De flesta i min familj läste på 

universitet/högskola 

18. Most of my family really wanted to go to university or college/De flesta i min familj ville 

verkligen läsa på universitet/högskola 

Faktor 4: GCSE and ”A” levels/ Betyg och examen. 

57. I think I will complete ”A” levels/Jag tror att jag kommer att ta studenten med fullständiga betyg 

från gymnasiet 
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59. My family thinks I will complete ”A” levels/Min familj tror att jag kommer att ta studenten med 

fullständiga betyg från gymnasiet 

Faktor 5: General academic motivation/ Generell akademisk motivation. 

24. I think it is a waste of time working hard at school/Jag tycker att det är ett slöseri med tid att 

anstränga sig i skolan 

51. When I do school-work I try very hard/När jag gör skolarbeten anstränger jag mig verkligen 

Faktor 6: School identity/ Skolindentitet. 

1. I really like school a lot/Jag gillar verkligen skolan mycket 

11. Most of my friends really like school a lot/De flesta av mina vänner gillar verkligen skolan 

mycket 

Faktor 7: Peer identity/ Gruppidentitet 

36. I am very similar to other students in my school/ Jag kan identifiera mig med andra elever i 

skolan  

43. I feel like a very important member of my group of friends/Jag känner mig som en viktig 

gruppmedlem bland mina vänner 

Faktor 8: Family identity/ Familjeidentitet 

33. Other members of my family are very like me/Andra medlemmar i min familj är väldigt lik mig 

50. I am very similar to the rest of my family/Jag kan identifiera mig med resten av min familj 

             

         SEI (Student Engagement Instrument) är ett engelskspråkigt självskattningsinstrument 

bestående av 35 påståenden fördelat på 6 faktorer. Instrumentet är avsett att mäta olika dimensioner 

av engagemang rörande skolan hos elever (Appleton, 2006). De sex faktorer i SEI där studenters 

engagemang var för avsikt att mätas har med hjälp av Cronbachs alfa visat reliabilitet med följande 

värden för faktor 1: Teacher - student realtionship, 𝑟α = 0, 88, faktor 2: Control and relevance of 

schoolworks, 𝑟α = 0,80, faktor 3: peer support for learning, 𝑟α = 0,82, faktor 4: future aspirations and 

goals, 𝑟α = 0,78, faktor 5: family support for learning, 𝑟α =0,76 & faktor 6: Extrinsic motivation, 𝑟α 

= 0,72 (Appleton et al., 2006). Det finns validitet då det fanns ett signifikant samband mellan elevers 

engagemang och deras resultat i skolan (Fredricks & McColskey, 2012).  

Varje enskilt påstående besvaras enligt en 4 poängs likertskala. Beroende på vilket svarsalternativ 

respondenten fyllde i varierade poängen mellan 1 -4 vilket innebar att ju mer positivt inställd 

respondenten var till påståendet desto högre poäng sattes, ”instämmer inte, instämmer delvis inte, 

instämmer delvis, instämmer fullständigt” varierade poängen mellan 1 -4 vilket innebar att ju mer 

positivt inställd respondenten var till påståendet desto högre poäng sattes, instämmer inte =1p, 
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instämmer fullständigt=4p (Appleton et al., 2006). En faktor av de 6 befintliga i SEI uteslöts för 

denna undersökning dels då den inte var relevant för studien samt att den svenska översättningen 

som gjordes blev missvisande i relation till vad det ursprungliga påståendet avsåg mäta. Påståendena 

som plockades ut från det ursprungliga instrumentet översattes till ett anpassat svenskt språk. 

Utvalda påståenden som användes under enskild faktor i SEI för denna studie var: 

Faktor 1: Teacher-student relationship/ Lärare-elevs relation. 

2. Adults at my school listen to the students/På min skola lyssnar lärarna på eleverna 

4. My teachers are there for me when I need them/Mina lärare finns där för mig när jag behöver 

dem 

Faktor 2: Control and relevance of schoolwork/ Skolans relevans för framtiden. 

13. What I’m learning in my classes will be important in my future/Det jag lär mig på lektionerna är 

viktigt för framtiden 

17. When I do well in school it’s because I work hard/När det går bra för mig i skolan beror det på 

att jag anstränger mg 

Faktor 3: Peersupport/ Kamratstöd. 

19. Other students at school care about me/ Andra elever på skolan bryr sig om mig 

20. Students at my school are there for me when I need them/Elever på min skola finns där för mig 

när jag behöver dem 

Faktor 4: Future aspirations for goals/ Strävan och framtida mål. 

25. I plan to continue my education following high school/Jag planerar att fortsätta min utbildning 

efter gymnasiet 

27. School is important for achieving my future goals/skolan utgör en viktig del för att kunna nå 

mina framtida mål 

Faktor 5: Familysupport/ Familjens stöd vid lärande. 

31. When I have problems at school my family/guardian(s) are willing to help me/När jag har 

problem i skolan är min familj villig att hjälpa mig 

33. My family/guardian(s) want me to keep trying when things are tough at school/Min familj 

uppmuntrar mig att fortsätta försöka när det är jobbigt i skolan  

           Då instrumenten har reviderats för denna studie kommer de bearbetade versionerna namnges 

fortsättningsvis med AHEQ B (brief) och SEI S (short). 

 

Datainsamlingsmetod 

 Metoden som användes var kvantitativ och bestod av en enkätinsamling. 

Instrumenten som används i denna undersökning var AHEQ B som syftar till att mäta skolelevers 
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attityd och SEI S som är avsedd att mäta skolelevers engagemang rörande sina studier. Dessa 

instrument valdes ut då de anses mäta det denna studies frågeställning involverade. 

         Enkäten för denna undersökning bestod sammanlagt av 13 faktorer och 26 påståenden. Vid 

den första delen av enkäten besvarades AHEQ B och den senare delen SEI S.  

 

Genomförande 

 Rektor kontaktades på berörd skola där enkäten och frågeställning beskrevs samt 

vad den innebar. Ansvarig rektor gav ett godkännande om att komma och dela ut enkäterna. Senare 

blev aktuellt ärende delegerat från rektor till logistikansvarig för gymnasieskolan. Den 

logistikansvariga tog emot samtliga 107 enkäter via en direktkontakt på gymnasieskolans ort. Hen 

informerade hur hen skulle gå tillväga vid enkätutdelningen samt hur många gymnasieelever som 

fanns vid respektive inriktning. Utifrån mötet berättade även logistikansvarig att det var denne som 

skulle ansvara för utdelningen och kontakten med relevanta mentorer för klasserna. Enkäterna 

skulle delas upp mellan två inriktningar där elever från yrkesinriktat program och lever från 

teoretiskt inriktade program skulle svara. Förutom enkäterna som skulle delas ut fanns det även ett 

försättsblad där respondenten fick en beskrivning av enkätens syfte samt information om att 

respondenten fick avbryta utan att ange motivering när denne ville. Enkäten antogs ta 10 minuter 

att fylla i för enskild elev. Ett datum fastställdes mellan författare och logistikansvarig när dessa 

skulle kunna tänkas vara ifyllda och kunde hämtas.  

 

Databearbetning 

 Datan från de utdelade enkäterna analyserades i statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Package of Social Science). Med hjälp av SPSS togs både deskriptiv statistik och 

inferentiell statistik fram (Field, 2009). För att analysera resultatet gjordes en 2×8 och en 2×5 

mixed ANOVA för attityd resp. engagemang. Sedan gjordes en 2×2×8 och en 2×2×5 mixed 

ANOVA för att göra jämförelsen mellan två orter. För att kunna se var skillnader var signifikanta 

mellan typer av studieprogram användes ett Tukey HSD post hoc test.  

 

Bortfall 

               Av totalt 107 enkäter var samtliga ifyllda, vilket innebär att inget externt bortfall förekom. 

Vid insamlingen av data upptäcktes två interna bortfall av två olika respondenter där det fattades 

ifylld skattning av två olika påståenden. Detta löstes genom att addera påståendets samtliga 

skattningsvärden och dela det med antalet svaranden så kunde medelvärdet föras in de två tomma 

rutorna. Detta bör inte ha påverkat resultatet på något avgörande sätt. 
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Reliabilitet och validitet 

         Konstruktionen av föreliggande enkät i denna undersökning innebar att det valdes ut 

sammanlagt 16 påståenden ur AHEQ B varav 2 påståenden fick representera varje faktor. De 

påståenden som valdes ut ansågs att ha mest relevans för vad faktorn behandlade. Då det inte fanns 

den tid samt resurs som krävdes för en fullständig pilotstudie för denna studies enkät fick två 

gymnasieelever fylla i färdigkonstruerad enkät för att kunna ge eventuella synpunkter som kunde 

vara relevanta vid en revidering av enkäten. Inga ändringar av enkäten gjordes. 

Genom att se validiteten för instrumentet har en Cronbachs alfa utförts på dessa sammanlagt 8 

faktorer med följande värden: Faktor 1 ”sannolikhet att börja på universitet/ högskola, 𝑟α = 0,79, 

faktor 2 ” Sannolikheten att vänner börjar på universitet/högskola,”𝑟α =0,57, faktor 3, ”familj som 

har studerat på universitet/ högskola”, 𝑟α = 0,82, faktor 4, ”betyg och examen”, 𝑟α= 0,92, faktor 5 

”generell akademisk motivation”, 𝑟α= 0,54, faktor 6 ”skolidentitet”, 𝑟α = 0,82, faktor 7 

”gruppidentitet”, 𝑟α = 0,53, faktor 8 ”familjeidentitet”, 𝑟α = 0,74. Ett totalt värde över dessa 

faktorer visade 𝑟α = 0,79. Totalvärdet uppvisar en god reliabilitet med ett fåtal avvikelser från god 

reliabilitet i de enskilda faktorerna.  

        Den andra enkätens del bestod utav delar av SEI S konstruerat på likvärdigt sätt som AHEQ 

B. Sammanlagt har 10 påståenden använts varav 2 påståenden representerade varje faktor. 

Sammanlagt bestod SEI av 5 faktorer (då faktor 6 valdes bort). Även här utfördes Cronbachs alfa 

för att mäta reliabilitet. Följande värden erhölls: Faktor 1, ”lärare-elev relation”, 𝑟α = 0,70, faktor 2 

”skolans relevans för framtiden”, 𝑟α = 0,51, faktor 3 ”kamratstöd”, 𝑟α = 0,79, faktor 4 ”strävan 

och framtida mål”, 𝑟α = 0,71, faktor 5 ”familjens stöd vid lärande”, 𝑟α = 0,86. Ett totalvärde över 

de fem faktorerna visade 𝑟α = 0,80. Utifrån dessa resultat kan det antas att instrumentet visar god 

reliabilitet (Field, 2009). 

 

Etiska överväganden 

 Studiens huvudsyfte var att undersöka gymnasieelevers attityd till högre utbildning 

på universitet/högskola samt att undersöka elevernas engagemang i sina studier. För den enskilde 

medför studien ingen nytta utan riktar sig till den allmänna massan. Genom ett bifogat 

informationsblad till varje enkät delgavs deltagarna information om studien samt kontaktuppgifter 

till uppsatsförfattare och handledare. Rektorn på berörd skola godkände enkäten.  Deltagarna 

utsattes inte för några psykiska eller fysiska risker. Det är möjligt att vissa av deltagarna kan ha 

tagit illa vid sig vid några av påståendena i enkäten. Den risken minskades genom att via 

informationsbrevet tala om för respondenterna att det var frivilligt att delta och att man kunde 
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närhelst avbryta sitt deltagande utan motivering. Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste deltagare 

vara minst 15 år för att kunna ge sitt samtycke till att delta i en enkätundersökning. Då 

undersökningen ägde rum på en gymnasieskola förväntades ingen understiga denna ålder. 

Deltagarna gav sitt samtycke genom att läsa informationsbladet, påbörja och fullfölja ifyllandet av 

enkäten.  För att garantera anonymitet och stärka konfidentialitet delades enkäterna ut till eleverna 

endast av behöriga lärare på skolan. För att minska spårbarhet samlades heller inga personuppgifter 

om respondenten in. Insamlad data har efter inmatning av analys förstörts.  
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Resultat 

             Mixed ANOVA visade signifikanta huvudeffekter av attityd, F(7, 735) = 45,83, p< 0,0001, 

och utbildning, F(1, 105) = 66,56, p< 0,0001, samt signifikant interaktionseffekt attityd × 

utbildning, F(7, 735) = 17,37, p< 0,0001. Tukey HSD post hoc test (med poolad felterm inom- och 

mellangrupp) visade att interaktionen förklarades av signifikant skillnad mellan yrkesinriktat och 

teoretiskt inriktat program för faktor 1 (Sannolikhet att börja på universitet/ högskola), 2 

(Sannolikhet att vänner ska börja på universitet/ högskola) och 3 (Familj som har studerat på 

universitet/högskola) men inte signifikant skillnad mellan programmen för de övriga fem 

faktorerna. Se Figur 1.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Medelvärden av skattningarna av attitydfaktorerna för respektive typ av 

utbildningsprogram i klarälvdalen. 

 

För attitydfaktor 1 hade yrkesinriktat program M=2,9 (s=0,9) och teoretiskt program M=4,4 

(s=0,6) (p< 0,0001), för faktor 2 hade yrkesinriktat program M=2,7 (s=1,00) och teoretiskt program 

M=4,2 (s=0,6) (p< 0,0001) och för faktor 3 hade yrkesinriktat program M=2,2 (s=1,0) och 

teoretiskt program M=3,4 (s=1,0) (p< 0,0001). Faktor 4: Yrkesinriktat program hade M=4,3, 

(s=1,1) och teoretiskt program M=4,5 (s=0,8) (p= 0,998). Faktor 5: Yrkesinriktat program hade 
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M=3,9 (s=0,8424) och teoretisk inriktning M=4,03 (s=0,8) (p= 0,999). Faktor 6: Yrkesinriktat 

program hade M=2,9 (s=1,08) och teoretiskt program M=3,2 (s=0,79) (p= 0,966). Faktor 7: 

Yrkesinriktat program hade M=3,6 (s=0,74) och teoretiskt program M=3,9 (s=0,65) (p= 0,78). 

Faktor 8: Yrkesinriktat program hade M=3,7 (s=0,9) och teoretisk inriktning M=3,9 (s=0,80) (p= 

0,94).  

  Mixed ANOVA visade en signifikant huvudeffekt av engagemang, F(4, 420) = 8,33, p< 

0,0001. Det fanns också en signifikant interaktionseffekt av engagemang × utbildning, F(4, 420) = 

8,86, p< 0,0001, och en signifikant huvudeffekt av utbildning, F(1, 105) = 12,84, p< 0,0001. Tukey 

HSD post hoc test (poolad felterm inom- och mellangrupp) visade att interaktionen förklaras av 

signifikant skillnad mellan yrkesinriktat och teoretiskt inriktat program för faktor 4(Strävan och 

framtida mål) men inte signifikant skillnad mellan programmen för de övriga fyra faktorerna. Se 

figur 2. 

 
 

 Figur 2: Medelvärden av skattningarna av engagemangfaktorerna för respektive typ av 

utbildningsprogram i klarälvdalen. 

       

 För engagemangfaktor 1 hade yrkesinriktat program M=3,2 (s=0,6) och teoretiskt program M=3,3 

(s=0,6)(p=0,997). Faktor 2: Yrkesinriktat program hade M=3,1 (s=0,6) och teoretiskt program 

M=3,2(s=0,5)(p=0,86). Faktor 3: Yrkesinriktat program hade M=3,0 s=0,7) och teoretiskt program 

hade M=3,2 (s=0,6)(p=0,94). Faktor 4: Yrkesinriktat program hade M=2,7 (s=0,8) och teoretiskt 
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program hade M=3,6 (s=0,6)(p< 0,0001). Faktor 5: Yrkesinriktat program hade M=3,4 (s=0,9) och 

teoretiskt program hade M=3,6 (s=0,8)(p=0,69). 

 

Jämförelsen med en undersökning med samma frågeställning för en landsbygdsort i Fryksdalen 

(Olinge, 2014) analyserades med mixed ANOVA med designen 2 (region) × 2 (utbildning) × 8 

(attityd) och designen 2 (region) × 2 (utbildning) × 5 (engagemang). Analysresultatet av 

attitydskattningarna visade signifikanta huvudeffekter av attityd, F(7, 1253) = 86,98, p< 0,0001, 

och utbildning, F(1, 179) = 65,83, p< 0,0001, men ingen signifikant huvudeffekt av region, F(1, 

179) = 0,14, p= 0,71. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt attityd × region, F(7, 1253) = 

1,47, p=0,19, men interaktionseffekten attityd × utbildning var signifikant, F(7, 1253) = 16,97, p< 

0,0001. Interaktionseffekten region × utbildning var inte signifikant, F(1, 179) = 0,32, p=0,07. 

Resultatet visade också att det fanns en signifikant trevägsinteraktion attityd × region × utbildning, 

F(7, 1253) = 3,02, p< 0,01. Se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Klarälvdalens gymnasielevers och Fryksdalens gymnasieelevers genomsnittliga skattningar 

av attitydfaktorer.  

     

 Analysresultatet av engagemangskattningarna visade en signifikant huvudeffekt av 

engagemang, F(4, 716) = 18,85, p< 0,0001, men ingen signifikant interaktionseffekt engagemang × 

region, F(4, 716) = 1,96, p = 0,10. Det fanns en signifikant interaktionseffekt av engagemang × 
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utbildning, F(4, 716) = 16,86, p< 0,0001, men ingen signifikant trevägsinteraktion engagemang × 

region × utbildning, F(4, 716) = 0,77, p=0,54. Ingen signifikant huvudeffekt av region, F(1, 179) = 

2,21, p=0,14, och ingen signifikant interaktionseffekt region × utbildning, F(1, 179) = 0,004, 

p=0,95. En signifikant huvudeffekt av utbildning, F(1, 179) = 24,36, p< 0,0001, fanns. Figur 4 

visar den signifikanta interaktionseffekten engagemang × utbildning. 

 
 

 Figur 4.  Medelvärden av sammanslagna skattningar för fryksdalen och klarälvdalen av 

engagemangfaktorer för respektive typ av utbildningsprogram 
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Diskussion 

 Syftet med föreliggande studie var att undersöka gymnasieelevers attityd till högre 

utbildning på universitet/högskola samt deras engagemang i studierna. Huvudfrågeställningen var: 

Finns det skillnader mellan yrkesinriktade och teoretiskt inriktade program avseende attityd till 

högre utbildning och studieengagemang. Resultatet visar en signifikant skillnad i attitydfaktor 

1(Sannolikhet att börja på universitet/ högskola), 2(Sannolikhet att vänner ska börja studera på 

universitet/högskola) och 3(Familj som har studerat på universitet/ högskola) mellan de två 

programtyperna. Detta innebär att de elever som studerar inom teoretisk inriktning skattade 

generellt högre på faktor 1(Sannolikhet att börja på universitet/ högskola, 2(Sannolikhet att vänner 

ska börja studera på universitet/högskola) och 3(Familj som har studerat på universitet/ högskola) 

inom attityd i relation till eleverna inom yrkesinriktade program. Resultatet visar i faktor 1 att fler 

elever inom teoretisk utbildning tyckte att det är viktigt att läsa vidare på universitet/högskola samt 

att de upplevde att föräldrarna tyckte att det var viktigt att de började på universitet/högskola efter 

gymnasiet. En tolkning av detta resultat kan vara att de elever vars föräldrar som vill att de ska läsa 

vidare efter gymnasiet är mer stödjande och motiverande till sina barn angående utbildning. I 

Chenoweth och Galliers (2004) undersökning belyses bakomliggande faktorer som kan påverka 

ungdomar att söka till universitet/ högskola. Dessa påverkande faktorer till utbildning kan bero på 

familjens attityd till högre studier och motivation. Har eleven höga förväntningar hemifrån att 

prestera inom skolan kan detta också ha en stor påverkan på valet (Chenoweth & Gallier, 2004). 

Maras (2007) betonar relevansen av stöttning av och tilltron till den enskilde från 

familjemedlemmar och att dessa har en stor betydelse för eleven vid valet av att studera på högre 

utbildning. En tolkning av att de teoretiskt inriktade eleverna skattade lägre på påståendena under 

faktor 1 är att detta kan vara en följd av att de elever vars föräldrar inte uttrycker samma intresse av 

att deras barn ska läsa på universitet/ högskola inte heller har dessa förväntningar av dem. Forskare 

menar att valet av högre utbildning kan härröras bland annat i hur kulturen för studievanor ser ut i 

familjen samt att vi tenderar att följa i våra föräldrars fotspår gällande val av arbete och/eller 

utbildning (Ivener, 2014). Vidare visar resultatet en signifikant skillnad i faktor 2 att elever inom 

teoretisk inriktning generellt skattade högre på påståendena ”Mina vänner tycker att det är viktigt 

att börja på universitet/ högskola” och ”Mina vänner tycker att det är viktigt att göra bra ifrån sig i 

skolan”. Chenoweth och Gallier (2004) redogör betydelsen av kamraters inverkan på varandra 

inom gruppen gällande utbildning. En tolkning av detta kan vara att de elever som läser på teoretisk 

inriktning har överlag en positiv attityd till utbildning på universitet/högskola. Detta kan styrkas av 

Kennys och Bledsoes (2004) studie om ungdomar och skolmotivation där man betonar gruppers 

påverkan på attityder och åsikter vilket i sin tur påverkar uppfattningen om skolan och dess syfte. 
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Eleverna på yrkesinriktat program lägre medelvärde indikerar att de har en uppfattning om att deras 

vänner inte hade någon avsikt att läsa vidare på universitet/högskola samt att de inte trodde att 

deras vänner tyckte att det var viktigt att göra i bra från sig i skolan. Samma teorier om gruppers 

påverkan kan kopplas till de yrkesinriktade elevers generellt låga skattningar under påståenden på 

faktor 2. Tolkningsmässigt kan gruppmedlemmarnas attityder till skolan ha en avgörande inverkan 

på åsikten för den enskilde om att läsa på universitet/ högskola (Chenoweth & Gallier, 2004).  

         För faktor 3 fanns också en signifikant skillnad mellan programmen. De elever som läste på 

ett teoretiskt inriktat program hade även på denna faktor generellt skattat högre än de eleverna på 

yrkesinriktat program. Påståendena för faktor 3 var ”De flesta i min familj läste på universitet/ 

högskola efter gymnasiet” och ”De flesta i min familj ville verkligen läsa på universitet/ högskola”. 

En förklaring kan vara att de elever som läste inom yrkesinriktade program har föräldrar som inte 

läst på universitet/ högskola. Förklaringen kan stödjas i Hutchins et al. (2012) teorier där det 

redogörs för faktorer som påverkar ungdomar att studera på universitet. Hutchins et al. (2012) 

menar att de ungdomar vars föräldrar har en akademisk bakgrund är mer stöttande och motiverande 

till att deras barn ska läsa på universitet och föräldrarnas förväntningar samt åsikter spelar en stor 

roll för ungdomarna i deras framtida val.  

Resultatet visar att beroende på vilken inriktning av program eleven studerade fanns det 

signifikanta skillnader i elevernas skattning av studentengagemang. Denna signifikanta skillnad låg 

i faktor 4 som behandlade ”strävan och framtida mål”. De elever som hade skattat högre på faktor 

4 i studentengagemang på påståendena ”Jag planerar att fortsätta min utbildning efter gymnasiet 

och ”Skolan utgör en viktig del för att kunna nå mina framtida mål” studerade inom teoretisk 

inriktning. Slutsatser som kan dras av detta resultat är att de som läser inom teoretiskt program är 

mer engagerade i sina studier då de generellt har skattat högre än de eleverna inom yrkesinriktat 

program på att de planerar att läsa vidare efter gymnasiet och att skolan utgör en viktig del för att 

de ska kunna nå sina framtida mål. Även här spelar den sociala faktorn en stor i hur elevers 

engagemang i sina studier är. Archambault et al. (2009) menar att om familjen har en akademisk 

bakgrund så påverkas eleven i större utsträckning av familjens åsikter och engagemang till högre 

studier. Detta kan förklaras med att de föräldrar som har läst på universitet/ högskola oftast stöttar 

och motiverar barnen att läsa vidare efter gymnasiet. Föräldrarnas attityd till högre utbildning 

påverkar barnen vilket kan öka deras engagemang till att läsa vidare (Archambault et al., 2009).  

Då elever från yrkesinriktade program generellt hade skattat lågt på de påståendena under faktor 

4 kan man anta att de inte var lika engagerade i att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.  

        En jämförelse med en undersökning med samma frågeställning på en landsbygdsort i 

Fryksdalen har gjorts. Syftet med jämförelsen var att undersöka om det fanns skillnader samt 
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likheter mellan dessa två regioner i Värmland. Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan 

regionerna i attitydfaktor 2 (Sannolikheten att vänner börjar på universitet/ högskola) och 

attitydfaktor 3 (Familj som har studerat på universitet/ högskola). Detta innebar att det fanns en 

signifikant skillnad i skattningar för klarälvdalen mellan yrkesinriktat program och teoretiskt 

inriktade program i faktor 2 och 3. Resultatet för fryksdalen visade ingen skillnad i faktor 2 och 

faktor 3 mellan programmen. De elever som läste inom teoretiskt inriktade program hade generellt 

skattat högre på faktor 2 och faktor 3 i klarälvdalen medan resultatet för fryksdalen inte visade 

någon skillnad i faktor 2 och faktor 3 mellan programmen. Resterande faktorer visade ingen 

skillnad mellan program eller klarälvdalen och fryksdalen. Resultatet av jämförelsen mellan dessa 

länsdelar i Värmland visar att avstånden i skattningarna i faktor 2 och faktor 3 mellan teoretiskt och 

yrkesinriktat program är större än avståndet i skattningarna i faktor 2 och faktor 3 mellan teoretiskt 

och yrkesinriktade i fryksdalen. Med andra ord innebär detta att man kan dra en slutsats att fler 

personer inom yrkesinriktade program ligger närmre i skattning än de personer inom teoretiskt 

inriktade program i motsats till klarälvdalen där skillnaden i skattningar mellan yrkesinriktade och 

teoretiskt inriktade var större. Vad detta kan bero på kan förklaras av olika orsaker och en tolkning 

kan vara att klarälvdalens gymnasieskola ligger på en bruksort där en annan kultur kring högre 

utbildning råder än för fryksdalen orter. Bruksorter präglas genom historien av en arbetarkultur där 

man gick direkt ifrån grundskola ut i arbete. Resonemanget kan bekräftas i Iveners (2014) där 

forskning om hur bruksorters syn på högre utbildning och dess utveckling och hur denna syn skiljer 

sig från övriga orters. Ivener (2014) menar att om ser ur ett historiskt perspektiv fanns inte 

möjligheten i samma utsträckning som idag att utbilda sig då man oftast som man föddes in i en 

kulturell identitet och följde sina föräldrars fotspår. Denna syn och tradition på utbildning kontra 

arbete kan fortfarande leva kvar hos vissa personer på bruksorter vilket i sin tur kan påverka 

ungdomars syn på framtida val av utbildning och arbete (Ivener, 2014).  

         Som tidigare nämnt har Sverige likt andra länder drabbats av en lågkonjunktur. Extra hårt 

drabbas de småorter eller bruksorter av denna förändring i världsekonomin vilket då kännetecknas 

av nedskärningar av arbetskraft, besparingar samt nedläggningar av företag(Danziger & Ratner, 

2010; Hutchins et al., 2012; Ivener, 2014). Skillnaderna i faktor 2 (Sannolikheten att vänner börjar 

på universitet/ högskola) och faktor 3 (Familj som har studerat på universitet/ högskola) mellan 

orterna kan ha sin grund i att klarälvdalens ungdomar för respektive gymnasieinriktning är att de är 

mer uttalade i för respektive faktor än fryksdalens skattningar för dessa faktorer. En orsak som kan 

förklara dessa skillnader kan vara att klarälvdalens gymnasieelever är mer tydliga i sin åsikt i vad 

de vill göra efter gymnasiets slut. Då faktorerna belyser påståenden om elevens familj och vänner 

kan man förutsätta att det bland vännerna finns en mer riktad åsikt om att läsa på universitet/ 
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högskola i relation till fryksdalen. Skillnaderna i faktor 3 mellan orterna kan tala för att fryksdalens 

gymnasieelever har en mer diffus uppfattning om hur deras föräldrar förhåller sig till utbildning på 

universitet/ högskola. Detta skulle kunna förklaras med att fryksdalens gymnasieelever har en mer 

oklar uppfattning om vad föräldrarnas ståndpunkt till att läsa vidare på universitet/ högskola är. Då 

elever som tidigare nämnts har visat sig påverkas av föräldrarnas attityd kan detta leda till att 

elevernas attityd och val mot högre utbildning inte blir lika riktad åt ett eller annat håll som 

Klarälvdalens elevers skattningar.  

         Jämförelsen mellan orten i klarälvdalen och orten i fryksdalen visar vidare att det inte fanns 

några egentliga skillnader i engagemang. Detta innebär att de respektive programmen för orterna 

skattade ungefärligt lika på samtliga faktorer under engagemang. Den enda signifikanta skillnaden i 

mellan de båda orterna som tidigare redovisats var i engagemangfaktor 4. Ett förtydligande av 

resultatet är att gymnasieeleverna för respektive ort är lika engagerade i sina studier oavsett 

utbildning utom i faktor 4 där samtliga yrkeselever för de båda orterna har skattat lägre än de 

teoretiska. Då gymnasieleverna oavsett inriktning och ort har skattat likvärdigt i samtliga övriga 

faktorer så kan man tolka detta att de är över lag engagerade i sina studier. Även om faktor 4 har 

fått ett lägre värde så behöver detta inte innebära att de elever som skattat lägre är mindre 

engagerade då de kan tänkas ha mål som inte är kopplade till skolan. En annan förklaring till att 

yrkesinriktade elever har skattat lägre i faktor 4 kan sättas i relation till det kognitiva engagemanget 

som behandlar studiers relevans för framtida mål (Appleton et al., 2006). De övriga faktorernas 

högre värden under engagemang som belyste elevernas relation och samhörighet med lärare och 

kamrater på skolan samt stöd från familj kan kopplas till Hirschis (1969) ”social control theory”. 

Denna teori betonar värdet av att få känna samhörighet och anknytning till berörd intuition i detta 

fall skolan. Om eleven inte känner anknytning och samhörighet kan detta leda till ett minskat 

engagemang vilket i sin tur kan påverka studierna negativt(Archambault et al., 2009).  

          Archambault et al. (2009) betonar även kopplingen mellan attityd och engagemang och att de 

kan korrelera. Dessa variabler kan alltså ha en påverkan på studenters studier och eventuella 

eftergymnasiala studier. Detta skulle möjligt kunna innebära att genom stärkande av elevernas 

engagemang bör detta i viss mån kunna påverka deras attityd mot ett riktat håll.  

          En återkommande variabel som oftast mäts och behandlas i studier där skillnader samt 

likheter och jämförelser undersöks i grupper är kön. Då det krävdes en längre tid för att behandla 

alla undersökningens delar uteslöts därmed variabeln kön. Då kön kunde ha visat visa på fler 

signifikanta skillnader i attityd till högre utbildning och skillnader i studentens engagemang kan 

detta endast nu spekuleras kring och om resultatet hade visats bli annorlunda. Vad som togs med i 

föreliggande studie är antalet individer samt respektives kön, dock har inga statistiska tester utförts 
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på denna variabel. Därmed kan enbart resultat från tidigare studier refereras till och dess skillnader 

med hänvisning till ovan. 

         Ett antagande kan göras mellan de olika inriktningarna då majoriteten av respondenterna 

inom yrkesinriktade program för orterna var män samt att de hade gett lägre skattningar i 

påståenden kring att läsa på universitet/ högskola att de har en tendens till att läsa på yrkesinriktade 

program vilket kan förklaras med en mindre positiv syn på utbildning. Detta antagande kan 

jämföras med Ivener (2014) som visar att män inte studerar vidare i samma utsträckning som 

kvinnor.  

        Eftersom föreliggande studie inte har statistiska resultat gällande var de eventuella 

skillnaderna mellan kön förekom kan inte resonemanget ovan stödjas. Denna studie skulle kunna 

kompletteras med en frågeställning som belyser kön.  

        Då huvudsyftet var att undersöka gymnasieelevers generella attityd till högre utbildning på 

universitet/ högskola samt deras studentengagemang så delades inte respondenterna in efter ålder. 

Dock kan denna variabel ha visat sig vara intressant för undersökningen då attityden enligt Maras 

(2007) kan variera beroende på vilken åldersgrupp eleven tillhör.  

         Instrumentet som använts för denna undersökning visade sig vara bristfälligt på ett antal 

faktorer. Enligt Cronbachs alfa får inte det acceptabla värdet understiga 0,7. Dock påverkade detta 

inte totalvärdet för de två variablerna AHEQ B och SEI S som visade en god validitet på 0,79 

respektive 0,80 i Cronbachs alfa. Vad som kan åtgärdas vid en eventuell replikering av 

föreliggande studie är att byta ut de påståenden under de faktorer där Cronbachs alfa understigit 0,7 

för att stärka reliabiliteten. Då de båda instrumenten har översatts till ett svenskt språk har det vid 

översättningen vidtagits åtgärder i den möjligaste mån genom att direkt översätta den från engelska 

till svenska för att inte frångå orginalinstrumentet. Då någon faktor (Control and relevance) blev 

missvisade har det förtydligats genom att just använda en annan benämning av vad egentligen 

påståendet menade. Detta bör nämnas då det kan ha påverkat studiens resultat. 

  

Slutsatser 

Resultatet av denna studie var att gymnasieelever inom yrkesinriktat program för respektive ort har 

skattat lägre i attityd. I klarälvdalen fanns skillnaderna i faktor 1 (Sannolikhet att börja på 

universitet/ högskola), faktor 2 (Sannolikhet att vänner ska börja på universitet/ högskola) och faktor 

3 (Familj som har studerat på universitet/ högskola). I fryksdalen fanns det enbart en skillnad i 

faktor 1 (Sannolikhet att börja på universitet/ högskola).  

         För engagemang fanns en skillnad i faktor 4 som behandlar strävan och framtida mål för 

gymnasieelever inom yrkesinriktade program på respektive ort.  
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         Slutsatser utifrån detta resultat är för att kunna påverka elevers attityd åt ett önskat håll så 

skulle elevens motivation och engagemang tänkas kunna ökas. Något som skulle kunna öka just 

elevens engagemang är att tillgänglighetsgöra fler personal för att öka trivseln med hjälp av ett 

bemötande samt att fånga upp elever vars attityd och engagemang är sviktande till skolan överlag. 

Som tidigare nämnts är ett gott bemötande mycket väsentligt för elevens trivsel i skolan. Detta kan 

synliggöras genom att använda delar av faktorerna och dess påståenden ur föreliggande enkät och 

låta eleverna fylla i in i mellan åt.  

         Dessa resultat skulle kunna appliceras på fler grupper än den grupp (gymnasieelever) som har 

varit relevant för denna studie. Exempel på dessa grupper skulle då kunna vara de som varken har 

färdig grundläggande skolutbildning eller högre utbildning såsom universitet/ högskola och som 

står utanför arbetsmarknaden. Där skulle ett stärkande av deras engagemang kunna ske för att 

förändra en eventuell negativ attityd till högre utbildning på universitet/ högskola.  
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Bilaga 1 

 

Attitudes to Higher Education Questionnaire items (AHEQ) 

1. I really like school a lot 

2. Most of my friends will go to university or college after they leave school  

3. Most of my family went to university or college after they left school 

4. I think that going to university or college is an important thing to do  

5. I want to go to university or college  

6. My friends think I will go to university or college after I leave school  

7. I think I will be able to go to university or college 

8. Most of my family believe that they were able to go to university  

9. My friends think that it is important to go to university or college 

10. Most of my friends want to go to university or college 

11. Most of my friends really like school a lot  

12. Most of my friends intend to go to university or college after they leave school  

13. My family think I will go to university or college after I leave school  

14. My family think it is important to go to university or college after leaving school  

15.  Most of my friends think that they will be able to go to university or college  

16. Most of my family enjoyed being at school  

17. I will go to university or college after I leave school  

18. Most of my family really wanted to go to university or college  

19. I really do not like going to school  

20. I think I will go to university or college after I leave school  

21. Most of my family intended to go to university or college 

22. Most of my family did not like going to school at all  

23. When there is an opportunity I always get involved in doing things with my school  

24. I think it is a waste of time working hard at school  

25. I am very similar from the rest of my family  

26. My friends are very like me  

27. I want to do well in school  

28.  My family want me to do well in school  

29. I am very different from the rest of my family  

30. Whenever I can, I tell people which school I go to  
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31. I love reading when I am not in school  

32. My school work is good  

33. Other members of my family are very like me  

34.  My school work in English is very good  

35. I like my school very much  

36. I am very similar to other students in my school  

37. I am very different from my friends 

38. I would describe myself as an important member of my group of friends 

39. Other students in my school are very like me  

40. I would describe myself as member of my school  

41. Whenever I can, I tell people who my group of friends are  

42. When I do maths I try very hard 

     43. I feel a very important member of my group of friends  

     44. My friends think school is a waste of time  

     45. I would describe myself as member of my family  

     46. My school work in maths is very good 

     47. Whenever I can I tell people I am a member of my family  

     48. I find reading when I am not at school very boring 

     49. I like my friends very much  

     50. I am very similar to the rest of my family  

     51. When I do school-work I try very hard  

     52. When there is an opportunity I always get involved in doing things with my family  

      53. I am very similar to my friends  

      54. When I do English I try very hard  

      55. My friends think it is important to do well in school                   

      56. When there is an opportunity I always get involved in doing things with my friends  

       57. I think I will complete ‘A’ levels  

       58. My friends think I will complete ‘A’ levels  
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       59. My family thinks I will complete ‘A’ levels  

       60. I expect to gain at least level C in English and maths in my GCSE  

       61. My friends think I will gain at least level C in English and maths in my GCSE  

       62. My family thinks I will gain at least level C in English and maths in my GCSE 

 

Factor Question numbers: 

Views about HE        1.Views on likelihood of attending university 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20 

                                   2. Likelihood of friends attending university 2, 9, 10, 12, 15, 55 

                                   3. Family attending university 3, 16, 18, 21 

Academic views         4. GCSE and ‘A’ levels 57, 58, 59, 60, 61, 62 

                                    5. General academic motivation 24, 27, 28, 32, 42, 46, 51, 54 

Identification              6. School identity 1, 11, 19, 31, 35 

with others                  7. Peer identity 26, 36, 37, 43, 53 

                                    8. Family identity 33, 50 
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Bilaga 2. 

SEI Student Engagement Instrument 

1. Overall, adults at my school treat students fairly. 

2. Adults at my school listen to the students. 

3. At my school, teachers care about students. 

4. My teachers are there for me when I need them. 

5. The school rules are fair. 

6. Overall, my teachers are open and honest with me. 

7. I enjoy talking to the teachers here. 

8. I feel safe at school. 

9. Most teachers at my school are interested in me as a person, not just as a student. 

10. The tests in my classes do a good job of measuring what I’m able to do. 

11. Most of what is important to know you learn in school. 

12. The grades in my classes do a good job of measuring what I’m able to do. 

13. What I’m learning in my classes will be important in my future. 

14. After finishing my schoolwork I check it over to see if it’s correct. 

15. When I do schoolwork I check to see whether I understand what I’m doing. 

16. Learning is fun because I get better at something. 

17. When I do well in school it’s because I work hard. 

18. I feel like I have a say about what happens to me at school. 

19. Other students at school care about me. 

20. Students at my school are there for me when I need them. 

21. Other students here like me the way I am. 

22. I enjoy talking to the students here. 

23. Students here respect what I have to say. 

24. I have some friends at school. 

25. I plan to continue my education following high school. 

26. Going to school after high school is important. 

27. School is important for achieving my future goals. 



 33 

28. My education will create many future opportunities for me. 

29. I am hopeful about my future. 

30. My family/guardian(s) are there for me when I need them 

31. When I have problems at school my family/guardian(s) are willing to help me. 

32. When something good happens at school, my family/guardian(s) want to know about it. 

33. My family/guardian(s) want me to keep trying when things are tough at school. 

34. I’ll learn, but only if my family/guardian(s) give me a reward. (Reversed) 

35. I’ll learn, but only if the teacher gives me a reward. (Reversed) 

 

Factor Question numbers: 

Factor 1: Teacher-student relationship (1,2,3,4,5,6,7,8,9)  

Factor 2: Control and relevance of schoolwork (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

Factor 3: Peer support (19, 20, 21, 22, 23, 24) 

Factor 4: Future aspiration for goals (25, 26, 27, 28, 29) 

Factor: 5: Familysupport (30, 31, 32, 33) 

Factor 6: Extrinsic motivation (34, 35) 
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Bilaga 3 

Information: 

 

Mitt namn är Micela Danielsen och jag läser ett beteendevetenskapligt program 

med inriktning psykologi på Karlstads universitet. Denna termin gör jag mitt 

kandidatarbete vilket innebär att skriva en uppsats inom psykologiämnet. Uppsatsen 

behandlar en studie som syftar till att på mindre ort undersöka gymnasieelevers 

engagemang i sina studier samt deras attityd till högre utbildning. Studien genomförs 

med den enkät som finns bifogat denna information. 

Det är helt frivilligt att besvara enkäten. Du kan när som helst avbryta 

besvarandet av enkäten och du behöver inte motivera varför du avbryter. Du är helt 

anonym och enkätens resultat kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att 

resultatet inte kommer att kunna spåras tillbaka till dig. 

Vid frågor eller intresse för studiens resultat finns jag eller handledare tillgängliga 

på: 

 

         Student: Micela Danielsen: micelag@hotmail.com 

         Handledare: Lars M. Eriksson: 054-700 21 65, lars.m.eriksson@kau.se 

 

 

Tack för visat intresse/ Micela. 
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Bilaga 4.  

Enkät:  

 

Vänligen ange med kryss  

   

Kvinna                         

    

 Man                        

                

Vänligen ange med kryss vilken typ av gymnasieprogram du studerar 

 

Yrkesförberedande utbildning 

 

Teoretisk utbildning    

 

 

Vänligen sätt ett kryss i endast ett av de fem svarsalternativen för varje fråga. 

 

1. Jag tycker det är viktigt att börja på universitet/högskola 

 

2. Min familj tycker att jag ska börja på universitet/ högskola när jag har slutat 

gymnasiet 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 
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3. Mina vänner tycker att det är viktigt att börja på universitet/ högskola 

 

4. Mina vänner tycker att det är viktigt att göra bra ifrån sig i skolan 

 

5. De flesta i min familj läste på universitet/ högskola efter gymnasiet 

 

 

6. De flesta i min familj ville verkligen läsa på universitet/ högskola 

 

7. Jag tror att jag kommer att ta studenten med fullständiga betyg från 

gymnasiet 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 
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8. . Min familj tror att jag kommer att ta studenten med fullständiga betyg från 

gymnasiet 

 

9. Jag tycker att det är slöseri med tid att anstränga sig i skolan 

 

10. När jag gör skolarbeten anstränger jag mig verkligen 

 

 

11. Jag gillar verkligen skolan mycket 

 

 

12. De flesta av mina vänner gillar verkligen skolan mycket 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 
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13. Jag kan identifiera mig med andra elever i skolan 

 

14. Jag känner mig som en viktig gruppmedlem bland mina vänner 

 

15 Andra medlemmar i min familj är väldigt lik mig 

 

 

16. Jag kan identifiera mig med resten av min familj 

 

 

Vänligen sätt ett kryss i endast ett av de fyra svarsalternativen.  

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
instämmer 
eller inte 

instämmer 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 
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17. På min skola lyssnar lärarna på eleverna 

 

 

 

18. Mina lärare finns där för mig när jag behöver dem 

 

 

19. Det jag lär mig på lektionerna är viktigt för framtiden 

 

 

 

20. När det går bra för mig i skolan beror det på att jag anstränger mig 

 

 

 

21. Andra elever på skolan bryr sig om mig 

 

 

 

22. Elever på min skola finns där för mig när jag behöver dem 

 

 

 

23. Jag planerar att fortsätta min utbildning efter gymnasiet 

 

 

 

24. Skolan utgör en viktig del för att kunna nå mina framtida mål 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 
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25. När jag har problem i skolan är min familj villig att hjälpa mig 

 

 

 

26. Min familj uppmuntrar mig att fortsätta försöka när det är jobbigt i skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


